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AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 

40» ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL



3* Jegyzőkönyv a hatalom átadásáról Ugöcsa vármegyében. ■•1919. március 25*-*. (BM eln, 
-1 9 1 9 ^ 1 * 4 0 0 9 )

4 . A borsodvármegyei közigazgatási biztos telhivása a helyi tanácsok megválasztása tá rg y i 
bán. — 1919. március 91, <*(BM eln. — 1920-“6 6 -4 53/608)

5i A szolnokmegyei tanács Jelentése a községi és városi tanácstagok választásánál leadott 
szavazatok számáról «* 1919. április 7 . (BM eln. ** 1920-36-453/576)

6v Az aszódi helyi tanács megválasztásánál használt szavazólap a jelöltek íoglalkozásának 
még névé zés év el -  1919. április 7 , — (BM eln. *- 1920-?36*4ö3/238)

7, A csanádyármegyei tanács távirata a megyei tanács megválasztása ügyében — 1919. áp* 
rflis 2Q .**(BM  eln. 1922-36#4572)

8* A tolnamegyei tanács megválasztásánál felhasznált szavazólap 1919* április (BM
elit ** 1920-36-453/105)

\

9* Az érmindszenti Direktórium igazolása Ady Lőrinc számára -  1919. április 6. — (FNb eln* 
«* 191Ö-3805)

10. A iPéceli Szovjet* (helyi tanács) által kiállított igazolvány — 1919. április 7. m CPNJb eln* 
*  1919-86&0)

1,1. A jászberényi politikai megbizőtt távirati Jelentése a vasárnapi nyilvános népgyülésről.
-  1919.' április 13, -  (BM eln. 1920*36^*45$) f

- 12. Az aszódi Munkástanács Direktóriumának átirata a Pénzügyi Népbiztossághoz pénzkiutá* 
lás ügyében. 1919. április 14. -  (PNb eln. -  1919-1955)

13* A mosonmegyel Direktórium távirata arisztokrata családok kerti bútorainak a magyaróvár! 
népliget számára való átadása tárgyában* — 1919. április 16* -  (FNb — 1919-ÍIH877)

14 . A dánszentmiklósi tanács beadványa a Pénzügyi Népbiztossághoz a nemzeti tulajdon vér 
délme tárgyában. -  1919. május 12, -  ( FNb-1919-Í!P*82l)

15. A tolnai tanács intézőbizottságának egészségvédelmi felhívása -r 1919. május 22* ** (BM
-eln* m 1920436-453/106) ,

16* Szegény kertészek földhőzjuttátása ** a dombóvári Munkástanács Jelentése a Földművelése 
ügyi Népbiztossághoz. 1919, május 25* (FN b— 1919-Ö-1322)

1L Harc az ellenforradalom erői ellen
ji "P.f * * * * * * ""-'l ■iimii ii m !»4 ;u n  j a flM * '

17* A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztálya személyzetének április havi illetménye 
kiutalása, Korvin Ottó aláírásával 1919* április 15, w (BM élni *  1919-9-6962)

18. Reakciós választási m esterkedések #  a Délvidéki Direktórium Jelentése a Belügyi Nép* 
biztossághoz* *# 1919* április 15* -  (BM eln. -  1920*66-453)

1 9 , A Vörös őrség országos főparancsnokságának napi esemény Jelentése* *  1919, április 
21* <* (BM eln. -  1922-36-6367)



20, A tatabányai Munkástanács elnökének beadványa a Földmivelésügyi Népbiztossághoz i  
íelsőgallai állami zöldségtelep vezetője ügyében, akit pénzbírságra ítéltek* mert alkalmazottait bá jj 
talmazta* 1919. április 22# -**■ (FNb -- ^ÍD^Ö-HÖS)

24* A honívármegyel tanács intézőbizottságának Jelentése a kemence! helyi tanácsnak a szessj* 
tilalmat megszegő tagjai leváltásáról, A Belügyi Népbíztosság hozzájárulása. *•- 1949. április 26* 
BM eln* 1920-?3 6*4 53/602)

22* Felhivás a szocialista haza védelmére w szegedi illegális kommunista röplap rr 4919 május 
-r (BM ^ Vll rés **1919*885)

23* A Belügyi Népbiztosság 1919 Junius havi költségvetési előirányzata — 1919. május 25* 
(BM eln, *  1919-4-4711)

24* Gróf Lamberg Henrik megbírságolása — a móri tanács Jelentése a Külügyi Népbiztosság* 
hoz 1919* Junius 12. *  (Kl)M Jogi Osztály lOlO-^BSOÖS)

25* Névtelen feljelentés a Szegedi Ellenforradalmi Kormány Belügyminisztériumához a sz#* 
gedi általános1 sztrájk elhatározásáról, a kommunista szervezkedés vezetőiről *  1919. Junius 14* 

S&GX i-  BM ré s  1919*60)

26. Móra Ferenc felszólalása a szegedi Munkásotthonban az ellenforradalom szolgálatában 
ájfó árulók ellen** a Szegedi Ellenforradalmi Kormány Belügyminisztériuma Rendőri főosztályának 
napi Jelentése ** 1910. Junius 1 6 , (SzgJC «,BM ré s  1919-690/45)

27* A szegedi Munkástanács végrehajtó bizottságának felhívása az ellenforradalmi kormány 
elleni harcra 1919* Junius 23* ?? (SzEI BM m 1919-S408)

28, A szocialista tulajdon védelme »  a zirci Mu nkástanács távirata házkutatást tartása ügyé 
ben a fosztogatások megakadályozására >*». 1919* Juiius 18* ^  (BM eln. -  1920*36s*453/482)

29* Csícserin szovjet külügyi népbiztos távirata Kun Bélához, melyben kéri a budapesti szikr#  
táviró állomás segítségét a bajor Tanácsköztársaság müncheni rádióállomásával való kapcsolat meg* 
téremtésére* Kéri továbbá annak| közlését a nemzetközi sajtóban, hogy a szovjet hadsereg az InteSP* 
venclós csapatoknak azokat a katonáit akik magukat megadják, nem ellenségnek, hanem barátnak*#?' 
kinti *  1919. április 104 m  (KÜM -  Gazd.~Pok — 1919-#/l lr-22294)

30* Az Ukrajnából M agyarországra hazatérő hadifoglyok útvonalának térképvázlata *  1919* 
április 15* 4  (KÜM ** Hdf ír 1919-47/50012)

3Í* Moszkva-HBudapest közvetlen teleíon-vonal létesítése -** a Szociális Termelés Népbiztossá** 
gának átirata a Külügyi Népbiztossághoz -  1919. április 19. *  (KÜM ^ Gazd-Pot ■*- 1919-F/l bw22463)

32* Kun Béla külügyi népbiztos sajátkező levélfogalmazványa, melyben Cunnlngham bécsi angol 
megbízott április 19=1 távirati üzenetére válaszolva hivatalos kormánynyilatkozatot tesz a külföldi ájN 
lampolgárok magyarországi vagyonának védelméről és szövetséges gazdasági bizottság kiküldeté
sét javasolja Budapestre 1919. április 22* (KÜM Gazd*Pol* «•* 1919H?/l>2492S)

33* A Magyarországi Szocialista Párt bolgár frakciójának beadványa a Külügyi Nép biztosság** 
hoz. melyben információt kérnek minden bolgár vonatkozású ügyről v* 1919* május 10* ** (KÜM ** 
Jogi Osztály 1919-4^61327) ,



34* A magyar* tanácskormány válasza Clemenceau jegyzékére* Megküldve továbbítás céljából 
a Tanácsköztársaság Bécsi Követségének ■— 1919* junius 9* — (Bécsi Követség — 1919-^2182)

' . ' J f  ■

35 . a budapesti osztrák követség, a német, svéd, svájci, holland, norvég, dán, belga konzu
látusok együttes beadványa a Külügyi Népbiztossághoz a Tanácsköztársaság területén élő külföldi 
állampolgárok vagyonának védelme tárgyában —■ 1919, junius 24* ¥ (KÜM *  Gazd'-Pok ** 1919-^fe* 
23311) •

3(5* GZóbel Érnő, bécsi követ körrendeleté az állami fegyelem megszigorítása tárgyában-* 
1919* Julius 4 . —„(Bécsi Követség -? 1919-4Í91&).

■ ! . • . .. d*
37* Az Oroszország és Magyarország éllen elrendelt gazdasági blokád -  a berlini gazda* 

sági meg biz ott Jelentése a Éülügyi Népbiztossághak *■* 1919* julius 7* — (KÜM -  Gazd*-Pol» «fl919— 
A / ^ 2 3 4 9 0) -

38* Ottó Bauer osztrák külügyminiszter levele Ágoston Péter külügyi népbiztoshoz a Magyar* 
ország etlen elrendelt gazdasági blokád tárgyában — 1919* julius 16* ** (Bécsi Követség -* 1919** 
991)

39* A szegedi kommunisták által kiadott és az intervenciós hadseregek katonát közt terjesz* 
tett arab és francia nyelvű röplapok *#* 1919 julius *  (S zék ** BM ré s  #  1919-385)

pénzügyi foUUli^a,.

40, Varga Jenő pénzügyi népbiztos sajátkezű táviratTogalmazványa, melyben informálja az 
Osztrák-Magyar Bank bécsi központját a bank vidéki fiókjainak lefoglalásáról**# 1919* március 23* 
#  (PNb eln, #  1910^1356)

41* Varga Jenő pénzügyi népbiztos körtávirata a helyi munkástanácsokhoz a pénzintézetek 
páncélfiókjai pecsétjeinek ellenőrzése tárgyában ¥  1919* március 23*** (PNb eln* — 1 9 l9 -*l20 l)

42* Harc a bürokrácia eiíeh -  a csepeli VM^gyár termelési biztosának beadványa a Pénz
ügyi Nép biztossá ghoz -*1 9 1 9 . április 12 (PNb eln* -  1919-^2228)

43* Varga Jenő sajátkezű levele Székely Béla népbiztoshoz Siegmund Freudnak az Agrár Barié
nál levő betétje Bécsbe való átutalásáról ¥  1919. április 16. ¥  (PNb eln, **r 1919-2356)

44* A Hispesfi munkástelep építése az Építési Direktórium beadványa a Pénzügyi Népbiztos
sághoz 1 000 000 korona kiutalása ügyében #  1919* május 5, -  (PNb eln. -  1919*3494)

45* A főváros pénzgazdálkodásának megszervezése — a Budapesti Központi Forradalmi Murt- 
kás- és Katonatanács elnökségének körirata «  1919* május 8* m (BM eln. — 1919-rll—4634)

46* A Magyar Általános Hitelbank győri fiókjának jelentése szükségpénz forgalomba hozata
láról* Győri szükségpénzek ** 1919. május 9. -  (PNb ált. ¥  1919-4))

47, Soproni és esztergomi szükségpénzek

48* A kecskeméti városparancsnok távirati felhatalmazás-kérése a Pénzügyi Népbiztosság
hoz aprópénz nyomása iránt ¥  A Pénzügyi Népbiztosság válaszlevele* A kecskeméti tanács ál
tal forgalomba hozott 2 ^  K-ás szükségpénz »  1919* május 30. — (PNb eln. — 1919--10665)
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49. k  leninvárosi tanács direktóriumának Jelentése az adóhivatal ellenőrzésének m égsz é l 
vezéséről — 4949. Julius 40v^(PN b éln» %  494Ö“S740$  ,

i ■ ■ . . •

50, Lengyel Gyula átirata Székely Béla népbiztoshoz a kék pénzzel való állami kiűzetések be* 
tiltása, a kék pénz bevonása, a fehér pénz tekintélyének megteremtése érdekében ü  4949. Julius 
2 8 * (PNb eln* * * 4949W724),

54, Az un. tkék pénz* az Osztrák-Magyar Bank által az első világháború előtt kibocsát* 
toft 40*— I ,  2.0pvl# 400#- K-ás bankjegyek*

52* Az un. «fehér pénz* V  a Tanácsköztársaság idején forgalomba hozott 2 5** K és 200#- 
bankjegyek*#■ Fehér pénznek azért hívták, mert a bankjegyek hátsólapja fehér volt#

53. A Postatakarékpénztár által a Tanácsköztársaság idején forgalomba hozott 5#* K és 20#?* 
K-ás bankjegyek* !

54* Az Országos Gyermeküdülési Hivatal által szervezett gyermeknyaraltatási akció 9 000 000 
K-ás költségvetési előirányzata 4949, Julius 27* (PNb e l n . 4949^6698)

Tfrtácsköztársaság agrárpolitikája

55* Tárd község panaszos beadványa a Földmivelésügyi Népbiztossághoz a Coburg-féle birtok
nak Mezőkövesd részére való átjátszása tárgyában* Hamburger Jénő népbiztos vonatkozó intézke
dései — 4949. március 27. —• (FNb eln. ** 4949-3034) ,

56, Az ózdi vasgyár számára létesítendő 50 holdas konyhakertészet -- az ózdi politikai biztos 
távirata a Földmivelésügyi Nép biztossá ghoz -* 4949. április 27. —■ (FNb «- 4949**ÍfeQ42)

57* Hirossik Jánosnak a Magyarországi Szocialista Párt titkárának átirata a Szociális Terme
lés Népbiztosságához a szüret jó előkészítése tárgyában 4949* május 44. ** (FNb ** 4949-4JjN4442)

58* A dadi termelőszövetkezet kertészeti telepének heü beszámoló jelentése ** 4949. május
(FNb m  4949-41*4390)

59* A ♦Hangya* Szövetkezet mezőgazdasági géposztályának beadványa a Földraivéiésügyi Nép
biztossághoz permetezőgépek kiutalása tárgyában — 4949. május 30* ^  (FNb <-4949-4J|**1444)

60* A Földmivelésügyi Népbiztosság rendelkezése a gyümölcs és  zöldségfeleslegek konzerv* 
ként való feldolgozására*** A Hungária és a Fabriczky Testvérek-féle főzelék és konzervgyárak vo* 
natkozó Jelentései.m  4949. Junlus 'öt** (FNb -* 4949*41^978) ,

64* Krúdy Gyula író 4000 korona tiszteletdijának utalványozása -  a fejérmegyei termelőszö* 
ve Uí ez etekről irt dolgozata fejében b* 4949* Junius 6* (FNb 4949-^1-4039)

62* A Baromfitenyésztők Országos Egyesületének jelentése a Földmivelésügyi Népbiztossá^ 
hoz a kaposvári termelőszövetkezet egyes gazdaságaiban létesítendő baromfitelepek tárgyában •*> 
4949* Junius 40* *- (FNb p- 4949-4V--2523) •

63, Kacsatenyésztőtelep létesítése a Velencéi tó partién — a fővárosi birtokrendéző és ter
melést biztosító bizottság javaslata a Földmivelésügyi Népbíztosságnak m  4949, Junius 25* — (FNb ü* 
4949-4V-3492)


